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 البنود المتصلة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية - ١٥

 المداوالت األولية

موجَّهـة إلـى رئـيس  ١٩٩٣آذار/مـارس  ١٢رسالة مؤرخة  -ألف 
مجلس األمن من الممثل الدائم لجمهوريـة كوريـا الشـعبية 

 الديمقراطية لدى األمم المتحدة 

 موجَّهة  ١٩٩٣آذار/مارس  ١٩رسالة مؤرخة 
 إلى رئيس مجلس األمن من األمين العام 

 ـذكرة ـن األـني العام

 : بيان ـن الرئيس ١٩٩٣نيسان/أبريل  ٨املؤرخ  ررـــالمق

، أدىل ١٩٩٣نيســــــان/أبريل  ٨يف ـأجريـــــت  يف أعقـــــاب ـاــــــاورات
344Fالرئيس بالبيان التايل إىل وسائط اإلعالم، نيابة عن أعضاء اللس

١ : 
بالبيــان الاــفوي الــذي أدىل بــه املــدير علمــاً  أحــاط أعضــاء جملــس األـــن
نيسـان/أبريل  ٦ذريـة، الـدكتور هـانز بلـيكس، يـوم العام للوكالة الدولية للطاقة ال

آذار/ـــــارس  ١٢بالرســــالة املؤرخــــة علمـــاً  وتقريـــره اخلطــــي كمــــا أحــــاطوا ١٩٩٣
املوجهــــــــة إىل رئــــــــيس جملــــــــس األـــــــــن ـــــــــن املمثــــــــل الــــــــدائم جلمهوريــــــــة   ١٩٩٣
الاــعبية الدميقراطيــة لــدى األـــم املتحــدة، واملاــفوعة برســالة ـوجَّهــة ـــن  كوريــا

اــــري إىل املــــادة العاشــــرة ـــــن ـعاهــــدة عــــدم انتاــــار األســــلحة وزيــــر خارجيتــــه ت
 النووية. 

ويســاور أعضــاء اللــس القلــق إزاء احلالــة الناشــئة. وهــم، يف هــذا الصــدد، 
أمهيــــة ـعاهــــدة عــــدم انتاــــار األســــلحة النوويــــة وضــــرورة اـتثــــال جمــــدداً  يؤكــــدون

 أطرافها هلا.
عـــن تأييـــدهم لإلعـــالن املاـــرتك جلمهوريـــة  أيضـــاً  ويعـــرب أعضـــاء اللـــس

كوريا الدميقراطية الاعبية ومجهورية كوريا باأن جعل شبه اجلزيرة الكورية خالية 
 ـن األسلحة النووية. 

ويرحـــــــب أعضــــــــاء اللــــــــس بــــــــاجلهود الراـيـــــــة إىل تســــــــوية احلالــــــــة وهــــــــم، 
 خــــاص، حيثــــون الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة علــــى ـواصــــلة ـاــــاوراتا بوجــــه
ـــــــة ــــــــع ســـــــاعيها البنَّـــــــ مجهوري ـــــــا الاـــــــعبية الدميقراطيـــــــة ـو اءة للتوصـــــــل إىل كوري
ـــــــــتس ـــــــــملس ـالئمــــــــة ويةــ ـــــــــألة التحقــــــــق النـــ ـــــــــووي يف مجهوريــــــــة كوريــ ـــــــــا الاــــ عبية ــــ

 ة. ـــالدميقراطي
 وسيواصل أعضاء اللس ـتابعة احلالة. 

________ 
١ S/25562 َّقــررات جملــس  ل بوصــفه ـقــرراً ؛ وهــو ـســج للــس األـــن يف قــرارات ـو
 . ٢٠٢، الصفحة ١٩٩٣األـن، 

 ٨٢٥ر ): القـــرا٣٢١٢(اجللســة  ١٩٩٣أيار/ــــايو  ١١املــؤرخ  ررـــــالمق
)١٩٩٣( 

345Fـوجَّهـة إىل رئـيس اللـس ١٩٩٣آذار/ـارس  ١٢برسالة ـؤرخة 

٢ ،
أحال ممثل مجهورية كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة رسـالة حتمـل نفـس التـاريخ 
ـوجَّهــة ـــن وزيــر خارجيــة مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة. ويف تلــك 

ــة بــأنَّ  الرســالة، أبلــغ وزيــر اخلارجيــة اللــس مجهوريــة كوريــا الاــعبية حكـو
، أن تنســـــــحب ــــــــن ١٩٩٣آذار/ــــــــارس  ١٢الدميقراطيـــــــة قـــــــررت، يف 

ــن املـادة العاشـرة  ١للفقـرة وفقـاً  ـعاهدة عدم انتاار األسـلحة النوويـة،
ـن املعاهدة بسبب احلالة غري العادية السائدة يف مجهورية كوريا الاـعبية 

الواليــــات  وقــــال إنَّ  ض للخطــــر ـصــــاحلها العليــــا.الدميقراطيــــة، الــــيت تعــــرّ 
ـــا، التـــدريبات العســـكرية املاـــرتكة  املتحـــدة اســـتأنفت، ــــع مجهوريـــة كوري

، اليت هي مبثابة مترين على احلـرب النوويـة، ـهـددة بـذلك “روح الفريق”
مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، فقـــد حرضـــتا 

ية وبعض الدول األعضاء بعض ـسؤويل أـانة الوكالة الدولية للطاقة الذر 
ــــــة يف  ــــــس حمــــــافظي الوكال ــــــرار جــــــائر يف اجتمــــــاع جمل  ٢٥علــــــى اختــــــاذ ق

تفــــــــتح مجهوريــــــــة كوريــــــــا الاــــــــعبية  بــــــــأن يطالــــــــب ١٩٩٣شــــــــباط/فرباير 
 باألناـــطة النوويـــة، وذلـــك الدميقراطيـــة ـواقعهـــا الـــيت ال صـــلة هلـــا إطالقـــاً 

تفــــــاق للنظــــــام األساســــــي للوكالــــــة الدوليــــــة للطاقــــــة الذريــــــة، والانتهاكــــــاً 
الضــــمانات ولالتفــــاق الــــذي توصــــلت إليــــه الوكالــــة ـــــع مجهوريــــة كوريــــا 

ه إذا ـمسـح بـذا العمـل فـإن ذلـك لـن يـؤدي الاعبية الدميقراطية. وأكد أنـَّ
سوى إىل إجياد سابقة للمساعدة على إضـفاء الاـرعية علـى التهديـدات 
و�ا النووية ضد الدول غري احلائزة لألسلحة النووية وعلى التدخل يف شؤ 

ة علماً  الداخلية. وأعرب الوزير عن أـله يف أن حييط اللس بقرار حكـو
مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية االنسحاب ـن املعاهدة إىل أن يتضح 

 التهديـــــدات النوويـــــة ــــــن جانـــــب الواليـــــات املتحـــــدة قـــــد زالـــــت وأنَّ  أنَّ 
مجهوريـــة  الســـلوك اجلـــائر ــــن جانـــب الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة ضـــد 

 كوريا الاعبية الدميقراطية قد زال. 
ـوجَّهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ١٩٩٣آذار/ــــارس  ١٩وبرســالة ـؤرخـــة 

346Fاألـــن

، أحـــال األـــني العـــام إىل اللــس رســـالة أحاهلــا إليـــه املــدير العـــام ٣
يتعلــق بتنفيــذ اتفــاق الضــمانات بــني  للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فيمــا

اختـذه  دميقراطية والوكالة. وتضمنت الرسـالة قـراراً مجهورية كوريا الاعبية ال
قدــــه املـــدير  وتقريـــراً  ١٩٩٣آذار/ــــارس  ١٨جملـــس حمـــافظي الوكالـــة يف 

 ٢٥العـــــــام للوكالـــــــة عمـــــــًال بقـــــــرار اختـــــــذه جملـــــــس حمـــــــافظي الوكالـــــــة يف 
________ 

٢ S/25405 . 
٣ S/25445. 



 ٥٥٩ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

 بــأن طالــب فيــه مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة ١٩٩٣شــباط/فرباير 
ـــع الوكالــة حــىت تــتمكن ـــن أن متاـــاً  تتعــاونتقــوم جبملــة أـــور ـنهــا أن 

مبســـــؤولياتا املنصـــــوص عليهـــــا يف اتفـــــاق الضـــــمانات وأن متاــــــاً  تـــــنهض
 ١٩٩٣شباط/ فربايـر  ٩تستجيب دون إبطاء لطلب املدير العام املؤرخ 

عاينة ـوقعني إضافيني. ات إضافية ـو  باأن االطالع على ـعلـو
، أبلــغ ١٩٩٣شــباط/فرباير  ٢٦ ه، يفوأفــاد املــدير العــام للوكالــة بأنَّــ

نـــــص القـــــرار إىل مجهوريـــــة كوريـــــا الاـــــعبية الدميقراطيـــــة وطلـــــب إليهـــــا أن 
آذار/ــارس، أبلغـت مجهوريـة كوريـا  ١٠ـن املفتاـني. ويف  تستقبل فريقاً 

الاـــــعبية الدميقراطيـــــة املـــــدير العـــــام بأ�ـــــا تـــــتحفظ علـــــى اســـــتقبال فريـــــق 
روح ”عســـــكرية املاـــــرتكة املفتاـــــني، ـاـــــرية إىل اســـــتئناف التـــــدريبات ال

حالة ”ـن جانب الواليات املتحدة ومجهورية كوريا وإىل إعالن “ الفريق
أواـر ــن القائـد األعلـى يف مجهوريـة كوريـا بناًء على  “أشبه حبالة احلرب
آذار/ ــارس. ورّد املـدير العـام يف اليـوم  ٩اعتباراً ـن  الاعبية الدميقراطية

ال ميكـن “ احلالة األشبه حبالـة احلـرب” نفسه على الرسالة فأشار إىل أنَّ 
 أن تعرقل تنفيذ اتفاق الضمانات. 

ه تلقى نسخة ــن بيـان ــؤرخ وذكر املدير العام عالوة على ذلك أنَّ 
ة مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية تعلـن فيـه  ١٢ آذار/ـارس ـن حكـو

ذلك املوقف  قرارها االنسحاب ـن ـعاهدة عدم االنتاار وتاري إىل أنَّ 
سيبقى دون تغيري إىل أن توقف الواليـات املتحـدة تديـداتا النوويـة ضـد 
مجهوريـــــــة كوريـــــــا الاـــــــعبية الدميقراطيـــــــة وتعـــــــود أـانـــــــة الوكالـــــــة إىل ـبـــــــدأ 

تــب يف وقــت الحــق إىل مجهوريــة كوريــا الاــعبية االســتقاللية والتجــّرد. وكَ 
يظــالن نافــذين علــى  املعاهــدة واتفــاق الضــماناتبــأنَّ  الدميقراطيــة خيربهــا

النحـــو الواجـــب حلـــني بـــدء نفـــاذ أي انســـحاب، أي بعـــد انقضـــاء ـالــــة 
أشهر على اإلشعار املسبق الذي يـرسل إىل مجيع األطراف األخرى وإىل 

اإلعـالن عـن  جملس األــن التـابع لألــم املتحـدة. ويرتتـب علـى ذلـك أنَّ 
تفـــــاق نيـــــة االنســـــحاب ــــــن ـعاهـــــدة عـــــدم االنتاـــــار ال يعرقـــــل تنفيـــــذ ا

الضمانات. وأشارت مجهورية كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة، يف ردهـا املـؤرخ 
ـ ١٦  تسـتطيع اسـتقبال فريـق ـفتاـي الوكالـة ألنَّ  ا الآذار/ــارس، إىل أ�َّ

بعــض ـســؤويل أـانــة الوكالــة حــادوا عــن املوضــوعية واحليــاد وانضــموا إىل 
وريـا الاـعبية عدوانية ضـد مجهوريـة ك ـؤاـرة يدبرها طرف يرتكب أعماالً 

 ١٨الدميقراطيــــة.وطلب القــــرار الــــذي اختــــذه جملــــس حمــــافظي الوكالــــة يف 
إىل املــدير العــام، بــني مجلــة أـــور أخــرى، أن يواصــل  ١٩٩٣آذار/ـــارس 

آخـر باـأن تقريـراً  ١٩٩٣آذار/ــارس  ٣١جهوده وحـواره وأن يقـدم يف 
اســــــــتجابة مجهوريــــــــة كوريــــــــا الاــــــــعبية الدميقراطيــــــــة للقــــــــرار الصــــــــادر يف 

 شباط/فرباير.  ٢٥
١٩٩٣347Fنيسـان/أبريل  ١٢ومبذكرة ـؤرخـة 

، أحـال األــني العـام إىل ٤
ـوجَّهــة إليــه  ١٩٩٣نيســان/أبريل  ٦أعضــاء جملــس األـــن رســالة ـؤرخــة 

ـن املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حييل با تقريره، بالنيابـة عـن 
جملس حمافظي الوكالة، إىل جملس األـن واجلمعية العاـة فيما يتعلق بعدم 

________ 
٤ S/25556 . 

اـتثـال مجهوريــة كوريـا الاــعبية الدميقراطيـة التفــاق الضـمانات وعــن عــدم 
هـــــة املـــــواد املطلـــــوب جْ لتحقـــــق ــــــن عـــــدم حتويـــــل وِ قـــــدرة الوكالـــــة علـــــى ا

إخضــاعها للضــمانات، املقــدم عمــًال بقــرار اختــذه جملــس حمــافظي الوكالــة 
إىل استناداً  . واستنتج اللس يف ذلك القرار،١٩٩٣نيسان/أبريل  ١يف 

ـــــر املـــــدير العـــــام، أنَّ  مجهوريـــــة كوريـــــا الاـــــعبية الدميقراطيـــــة ال متتثـــــل  تقري
الوكالة  اتفاق الضمانات الذي عقدته ـع الوكالة، وأنَّ اللتزاـاتا مبوجب 

املـــــواد النوويـــــة الـــــيت يقضـــــي هـــــذا االتفـــــاق  ال تســــتطيع التحقـــــق ــــــن أنَّ 
هتهــــا صــــوب صــــنع أســــلحة نوويــــة جْ بإخضــــاعها للضــــمانات مل حتــــّول وِ 

أجهزة ـتفجرة أخرى نووية وقرر، حسب ـا تقتضـيه الفقـرة جـيم ــن  أو
ــــن اتفـــاق  ١٩للمـــادة ووفقـــاً  نظـــام األساســـياملــادة الثانيـــة عاـــرة ــــن ال
عــن ذلــك إىل جملــس األـــن واجلمعيــة العاـــة تقريــراً  الضــمانات، أن يقــدم
 لألـم املتحدة. 

، أدرا ١٩٩٣أيار/ـــــــــــايو  ١١املعقـــــــــودة يف  ٣٢١٢ويف اجللســـــــــة 
 ١٩٩٣آذار/ـــــــارس  ١٢اللــــــس يف جــــــدول أعمالــــــه الرســــــالة املؤرخــــــة 

ممثــل مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة، هــة إىل رئــيس اللــس ـــن املوجَّ 
هــة إىل رئــيس اللــس ـــن املوجَّ  ١٩٩٣آذار/ـــارس  ١٩والرســالة املؤرخــة 

ذكرة األـني العام.   األـني العام ـو

ــــــــــة كوريــــــــــا الاــــــــــعبية الدميقراطيــــــــــة  ــــــــــس ممثلــــــــــي مجهوري ودعــــــــــا الل
ن طلبهمــا، إىل املاــاركة يف املناقاــة بــدون أبنــاًء علــى  كوريــا، ومجهوريــة

ــــــــــ ــــــــــرئيس يكــــــــــون هلمــــــــــا احلــــــــــق يف التصــــــــــويت. وبعــــــــــد ذلــــــــــك، وجَّ ه ال
الروســي) انتبــاه أعضــاء اللــس إىل نــص ـاــروع قــرار ـقــدَّم ـــن  (االحتـاد

ـــا  االحتـــاد الروســـي وإســـبانيا وفرنســـا واململكـــة املتحـــدة ونيوزيلنـــدا وهنغاري
348Fوالواليــــات املتحـــــدة واليابــــان

ـــــ٥ ـــــائق أيضـــــاً  ه انتبــــاههم. ووجَّ إىل عــــدة ـو
349Fأخرى

٦ . 

وأعرب ممثل مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية، باإلشارة إىل رسالته 
١٩٩٣350Fأيار/ـــايو  ١٠املؤرخــة 

إىل جملــس األـــن رمسيــاً  الــيت طلــب فيهــا ٧
أن ينظــر خــالل هــذه اجللســة يف املســائل املتصــلة بإســاءة تطبيــق الوكالــة 

لـة، عــن التفـاق الضـمانات بـني مجهوريـة كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة والوكا
وفقـاً  ــن بنـود جـدول األعمـال، وذلـكرمسياً  أـله يف أن يـعترب طلبه بنداً 

لألحكـــام ذات الصـــلة ــــن امليثـــاق والنظـــام الـــداخلي املؤقـــت للمجلـــس. 
________ 

٥ S/25745 . 
هـــة إىل رئـــيس جملـــس األــــن ــــن ممثـــل ـوجَّ  ١٩٩٣نيســـان/أبريل  ٩رســـالة ـؤرخـــة  ٦

 ١٩٩٣نيســـان/أبريل  ١٢)؛ ورســـالة ـؤرخـــة S/25576مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة (
نيســــان/أبريل  ١٣ )؛ ورســـالة ـؤرخـــةS/25581هـــة إىل األــــني العـــام ــــن ممثــــل بلغاريـــا (ـوجَّ 

ـــــــا (ـوجَّ  ١٩٩٣ ـــــــل تركي  ١٥)؛ ورســـــــالة ـؤرخـــــــة S/25593هـــــــة إىل األــــــــني العـــــــام ــــــــن ممث
هـــــة إىل رئـــــيس جملـــــس األــــــن ــــــن ممثـــــل مجهوريـــــة كوريـــــا الاـــــعبية ـوجَّ  ١٩٩٣نيســـــان/أبريل 
هــة إىل األـــني العــام ـــن ـوجَّ  ١٩٩٣أيار/ـــايو  ٤)؛ ورســالة ـؤرخــة S/25595الدميقراطيــة (
هــة إىل رئــيس جملــس ـوجَّ  ١٩٩٣أيار/ـــايو  ١٠)؛ ورســالة ـؤرخــة S/25734( ممثـل بــاراغواي

 ). S/25747األـن ـن مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية (
٧ S/25747. 
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تـــه الصـــادر يف  ١٩٩٣351Fآذار/ــــارس  ١٢وذّكـــر ببيـــان حكـو

فأشـــار إىل  ٨
السبب الرئيسي الذي أرغم بلده على االنسحاب ــن ـعاهـدة عـدم  أنَّ 
الواليــات املتحــدة فرضــت تديــدات نوويــة ـتزايــدة ضــد  النتاــار هــو أنَّ ا

بلــده واســتغلت بعــض ـســؤويل األـانــة العاـــة للوكالــة لفــتح قواعــد بلــده 
ت الواليــــات املتحـــدة تديــــدها ، صـــعَّدالعســـكرية ولنــــزع ســـالحه. فــــأوالً 

النووي ضد مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية يف الوقت الذي أبقت فيه 
سلحتها النووية ـوزعة يف مجهوريـة كوريـا، مبـا يتنـاقض ــع كـون مجهوريـة  أ

كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة انضــمت إىل ـعاهــدة عــدم االنتاــار وظلـــت 
ســــــن نيــــــة. وتاــــــكل تفــــــي بالتزاـاتــــــا مبقتضــــــاها حبـ ـنــــــذ ذلــــــك الوقــــــت 

 ٢٥٥للقـــرار وأيضـــاً  ملعاهـــدة عـــدم االنتاـــار ســـافراً انتهاكـــاً  التهديـــدات
١٩٦٨352Fحزيــران/ يونيــه  ١٩ذي أصــدره جملــس األـــن يف ) الــ١٩٦٨(

٩. 
ــاً، عــدم االتســاق ـــن ”اختلقــت الواليــات املتحــدة وأتباعهــا ـســألة  ـاني

بـــــــني إعالنـــــــات مجهوريـــــــة كوريـــــــا الاـــــــعبية الدميقراطيـــــــة “ حيـــــــث املبـــــــدأ
، حاد بعض ـسؤويل األـانة العاـة للوكالة عن واستنتاجات الوكالة. ـالثاً 
للواليـــات  املنظمـــة الدوليـــة وأصـــبحوا خـــدـاً  ـهمـــتهم بوصـــفهم ــــوظفي

ـــات املتعلقـــة بنتـــائج التفتـــيش، للنظـــام انتهاكـــاً  املتحـــدة بتســـليمها املعلـو
رفـــض مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة  ، إنَّ األساســـي للوكالـــة. رابعـــاً 

لـيس “ للمـوقعني املثـريين للاـبهة”السماح بتفتـيش الوكالـة غـري القـانوين 
ة ـــن ِقبــل دولــة ذات ســيادة حلــق عــادل وال ميكــن أن ســوى ممارســة تاـــ

ه ، مبــا أنـَّـيـعتــرب علــى اإلطــالق عــدم اـتثــال التفــاق الضــمانات. خاـســاً 
مجهوريــة كوريــا “ عــدم اـتثــال”يوجــد أســاس قــانوين أو تقــين ملناقاــة  ال

الاــعبية الدميقراطيــة التفــاق الضـــمانات أو انســحابا ـــن ـعاهــدة عـــدم 
ـــــن ذلــــك أن ينــــاقش دون  ر مبجلــــس األـــــن بــــدالً ه جيــــداالنتاــــار، فإنَّــــ

 إخفاق أعمال الواليات املتحدة وبعض ـوظفي الوكالة. 
انسـحاب مجهوريـة كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة  أنَّ أيضـاً  وذكـر املمثـل

ــــن املعاهـــدة واملاـــاكل الـــيت تكتنـــف تنفيـــذ اتفـــاق الضـــمانات ال ميكـــن 
ر أو يهدد أـن بلـدان أخـرى. العاملي للخطالِسلم  اعتبارمها عمًال يعّرض

وال ميكــــن أن يكــــون هنـــــاك أســــاس قـــــانوين أو فــــين ملناقاـــــة ـــــا تســـــمى 
يف جملــس األـــن. والتوقيـع علــى املعاهــدة واالنضــمام “ املاـكلة النوويــة”

ـــة تقـــع ضـــمن  إليهـــا وإ�اؤهـــا أو االنســـحاب ـنهـــا هـــي إجـــراءات قانوني
ل فيهـا. وعـالوة احلقوق السيادية لدولة ـستقلة وال حيـق ألحـد أن يتـدخ

على ذلك فإن انسحاب مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية ــن املعاهـدة 
هو تدبري ـن تدابري الدفاع عن النفس قائم على حق أي دولة طرف يف 
املعاهـــدة يف االنســـحاب ـنهـــا ممارســـة لســـيادتا الوطنيـــة يف حالـــة ــــا إذا 

 قررت أن ـصاحلها العليا ـهددة. 
ـي إىل انتهـاك سـيادة مجهوريـة  لقرار فقال إنَّ وانتقل إىل ـاروع ا ه يـر

ــــن الفصـــل  ٣٣ـتطلبـــات املـــادة  كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة، ـتجـــاهالً 
________ 

٨ S/25407 .املرفق ، 
 ٥أصــــوات ـقابــــل ال شــــيء، ـــــع اـتنــــاع  ١٠بأغلبيــــة  ١٤٣٣اختــــذ يف اجللســــة  ٩

 واهلند) عن التصويت. أعضاء (باكستان والربازيل واجلزائر وفرنسا

الســـادس ــــن ـيثـــاق األــــم املتحـــدة، والنظـــام األساســـي للوكالـــة الدوليـــة 
للطاقـة الذريــة، وقواعـد القــانون الــدويل الـيت تــنص علـى تســوية املنازعــات 

ه غـــري ملفاوضـــات. وينبغـــي رفـــض ـاـــروع القـــرار ألنَّـــعـــن طريـــق احلـــوار وا
ــن الفصـل األول ــن ـيثـاق  ٢ــن املـادة  ٤ـعقول ويتناقض ـع الفقرة 

ـــة  ٣األــــم املتحـــدة والفقـــرة (د) ــــن املـــادة  ــــن النظـــام األساســـي للوكال
الدوليــة للطاقــة الذريــة، اللتــني تقتضــيان احــرتام ســيادة الــدول األعضــاء. 

ريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة علـــى اختـــاذ تـــدابري وســـريغم اعتمـــاده مجهو 
ه ال ميكن تسوية املسألة دون عن النفس. ويف اخلتام قال إنَّ  ـقابلة دفاعاً 

تســوية شــاـلة للماــكلة النوويــة يف شــبه اجلزيــرة الكوريــة، ودعــا الواليــات 
353Fاملتحدة إىل سحب القرار

. وقال ممثل مجهورية كوريا إن الوكالة الدولية ١٠
للطاقــة الذريــة أحالـــت املســألة إىل جملـــس األـــن بعـــد أن اســتنفدت كـــل 
 وسائل التسوية املتاحة هلا لتسويتها مبوجب نظاـها األساسي. وأكـد أنَّ 

عـــــان قِ عني بأ�مـــــا ـوْ قِ وصــــف مجهوريـــــة كوريــــا الاـــــعبية الدميقراطيـــــة للمــــوْ 
ــن حـــق  عســكريان ال مينــع عنهمــا التفتــيش بــأي حــال ـــن األحــوال. ـو

ة الدوليـــة للطاقــة الذريـــة مبوجــب االتفـــاق املــربم ــــع مجهوريــة كوريـــا الوكالــ
الاــعبية الدميقراطيـــة أن تفـــتش املواقـــع الــيت جتـــد أن لـــديها ــــن األســـباب 

هلا عالقة بالتسلح النـووي، بصـرف النظـر عـن كو�ـا  جيعلها تعتقد أنَّ  ـا
 يـة أنَّ عسكرية أم ال. وفيما يتعلـق بـزعم مجهوريـة كوريـا الاـعبية الدميقراط

املتحـــد  التأكيـــد كـــرَّر   هـــي جتربـــة حلـــرب نوويـــة،“ روح الفريـــق”عمليـــة 
 علــى أســلحة تنطــوي إالَّ  العمليــة حمــض دفاعيــة يف طبيعتهــا وال علــى أنَّ 

بعـض بـأنَّ  ، فـإن زعـم مجهوريـة كوريـا الاـعبية الدميقراطيـةتقليدية. وأخرياً 
الذريـــــة ـتحيـــــزون املســـــؤولني يف األـانـــــة العاــــــة للوكالـــــة الدوليـــــة للطاقـــــة 

أسـاس لـه علـى اإلطـالق. وأشـار يف ذلـك  ويتأـرون بنفوذ طرف ـعاد ال
ـقتـه الكاـلـة يف األـانـة جمـدداً  جملس حمافظي الوكالة أكد الصدد إىل أنَّ 

 . ١٩٩٣آذار/ـارس  ١٨العاـة وذلك يف قراره املؤرخ 
مجهوريــة كوريــا الاــعبية  وأشــار املتحــد  عــالوة علــى ذلــك إىل أنَّ 

الدميقراطيــــة، برفضــــها إجــــراء الوكالــــة عمليــــات تفتــــيش للمواقــــع النوويـــــة 
 خطــرياً  املاــبوهة واختاذهــا قــرار االنســحاب ـــن املعاهــدة، تاــكل تديــداً 

سيما األـن واالستقرار يف مشال شرقي آسيا  للسالم واألـن الدوليني، ال
فيـف حـدة التـوتر يف شـبه وتسدد ضـربة للمنجـزات املاضـية يف ـعـرض خت

اجلزيـــرة الكوريـــة، ــــن قبيـــل اإلعـــالن املاـــرتك اخلـــاص جبعـــل شـــبه اجلزيـــرة 
لنظام املعاهدة ونظـام  تديداً أيضاً  لالكورية ـنطقة ال نووية. وهي تاكِّ 

ـــن الصـــحيح أن كـــل طـــرف  ضـــمانات الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة. ـو
على أيضاً  ملعاهدة تنصلديه احلق يف أن ينسحب ـن املعاهدة، ولكن ا

ــــد أالَّ  ــــارس إالَّ أن هــــذا احلــــق ال ب ــــدـا تــــدد أحــــدا  غــــري عاديــــة  ـمي  عن
 املصا  الوطنية العليا. 

وباإلشـــارة إىل البيـــان الرئاســـي املعتمـــد خـــالل اجتمـــاع قمـــة جملـــس 
354F، الــذي يــنص١٩٩٢كــانون الثاين/ينــاير   ٣١األـــن املعقــود يف 

، بـــني ١١
________ 

١٠ S/PV.3212 ٢٦إىل  ٦، الصفحات . 
 . S/23500انظر  ١١



 ٥٦١ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

 ضاء اللس سيتخذون التـدابري املناسـبة يفأع مجلة أـور أخرى، على أنَّ 
 رأى حالــــة أي انتهاكــــات ختطــــرهم بــــا الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة،

الاــعبية  كوريــا االلتــزام الرئيســي بوقــف اســتحدا  مجهوريــة املتحــد  أنَّ 
يف جمموعــــه  الــــدويل الدميقراطيــــة أســــلحة نوويــــة يقــــع علــــى عــــاتق التمــــع

ـــه صـــونوبصـــفة خاصـــة جملـــس األــــن املنـــ ـــدوليني  الِســـلم اط ب واألــــن ال
355Fمبقتضى امليثاق

١٢ . 

املســـألة قيـــد النظـــر تتعلـــق بعـــدم  وقالـــت ممثلـــة الواليـــات املتحـــدة إنَّ 
اـتثــــال مجهوريــــة كوريــــا الاــــعبية الدميقراطيــــة اللتزاـاتــــا مبقتضــــى اتفــــاق 
ــ الضــمانات املــربم ـــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وإعال�ــا الحقــاً  ا أ�َّ

 تعتزم االنسحاب ـن ـعاهدة عدم انتاـار األسـلحة النوويـة وأكـدت أنَّ 
هذين النزاعني يتعلقان بوكاالت دولية وبالتمع الدويل، وليس بـأي بلـد 
ــــــا الاــــــعبية  ــــــيت وجهتهــــــا مجهوريــــــة كوري ــــــت االتاـــــــات ال واحــــــد. وتناول

الواليـــات املتحـــدة، شـــأ�ا  الدميقراطيـــة إىل الواليـــات املتحـــدة فقالـــت إنَّ 
ــات والــدعم التقــين للوكالــة  شــأن عــدد ـــن الــدول األخــرى، تقــدم املعلـو

طلــب الوكالــة لــدعم تنفيــذ الضــمانات بنــاًء علــى  الدوليــة للطاقــة الذريــة
املتعلقة بـاملواد واملناـآت النوويـة. وتتوصـل الوكالـة إىل اسـتنتاجاتا باـأن 

 ةإذا كـــان أي بلـــد ــــن البلـــدان ميتثـــل ملقتضـــيات الضـــمانات، ـســـتند ــــا
ــــات الــــيت حيصــــل عليهــــا ـفتاــــوها ولكــــن ـــــع ـراعــــاة أساســــاً  إىل املعلـو

ـات األعضـاء ونفـت أن الواليـات املتحـدة  ات املقدــة ــن احلكـو املعلـو
ــــداً  ــــاً  تفــــرض تدي ــــة  نووي ــــة، قائل ــــا الاــــعبية الدميقراطي ــــة كوري علــــى مجهوري

ـنـــــــاورات تقليديـــــــة “ روح الفريـــــــق”املنـــــــاورات العســـــــكرية املاـــــــرتكة  إنَّ 
356Fحبتة يةدفاع

١٣ . 

ه يــرى أن املســألة للتصــويت، فقــال إنَّــ وحتــد  ممثــل الصــني، تعلــيالً 
ــــة كوريــــا الاــــعبية الدميقراطيــــة هــــي ــــني أساســــاً  املتعلقــــة جبمهوري ـســــألة ب

مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وبــني 
املتحـــدة، وبـــني مجهوريــــة  مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة والواليـــات 

كوريا الاـعبية الدميقراطيـة ومجهوريـة كوريـا. وبالتـايل ينبغـي تسـويتها علـى 
النحــو املالئـــم عـــن طريــق احلـــوار والتاـــاور املباشــرين بـــني مجهوريـــة كوريـــا 
الاـــــــعبية الدميقراطيـــــــة واألطـــــــراف الثالــــــــة األخـــــــرى املعنيـــــــة. وال حتبــــــــذ 

 ناهيــك عــن اختــاذ اللــس قــراراً تنــاول جملــس األـــن هلــذه املســألة،  الصــني
ـــ ــــن أن يســـهم يف تســـوية املســـألة  د األــــور بـــدالً باـــأ�ا. فهـــذا قـــد يعقِّ

تســـوية ـالئمـــة. ولــــذلك ســـتمتنع الصـــني عــــن التصـــويت علـــى ـاــــروع 
357Fالقرار

١٤ . 

________ 
١٢ S/PV.3212 ٣٣إىل  ٢٧، الصفحات . 
 . ٣٤و  ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان  ١٣
 . ٤٣و  ٤٢املرجع نفسه، الصفحتان   ١٤

 صوتاً  ١٣وبعد ذلك طـرح ـاروع القرار للتصويت واعـتمد بأغلبية 
358Fالتصـــويت ـقابـــل ال شـــيء، ــــع اـتنـــاع عضـــوين عـــن ـؤيـــداً 

، بوصـــفه ١٥
 يلي نصه:  )، ويف ـا١٩٩٣( ٨٢٥القرار 

 ، جملس األـن إنَّ 
إىل واملوجَّهــة  ١٩٩٣آذار/ـــارس  ١٢يف الرســالة املؤرخــة  وقــد نظــر بقلــق

رئــيس جملــس األـــن ـــن وزيــر خارجيــة مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة فيمــا 
ــــا الاــــعبية الدميقراطيــــة االنســــحاب ـــــن  ــــة مجهوريــــة كوري يتعلــــق بــــاعتزام حكـو
ـعاهــدة عـــدم انتاــار األســـلحة النوويــة، ويف تقريـــر املــدير العـــام للوكالــة الدوليـــة 

 للطاقة الذرية، 

الــــذي  ١٩٩٣نيســـان/أبريل  ٨لـــس املـــؤرخ إىل بيـــان رئـــيس ال وإذ ياـــري
رحب فيه أعضاء اللس جبميع اجلهود الراـية إىل تسوية هذه احلالـة، وال سـيما 
تاجيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية علـى ـواصـلة ـاـاوراتا ــع مجهوريـة كوريـا 

ـــ ق النـــووي يف مجهوريـــة  الاـــعبية الدميقراطيـــة إلجيـــاد تســـوية ـالئمـــة ملســـألة التحقُّ
 كوريا الاعبية الدميقراطية، 

يف هذا الصـدد ــا ملعاهـدة عـدم انتاـار األسـلحة النوويـة ــن وإذ يالحظ 
أمهيـة حامســة، وإذ يؤكــد الــدور األصــيل لضـمانات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
يف تنفيـذ املعاهــدة ويف تــأـني اســتخدام الطاقــة النوويــة يف األغــراض الســلمية وإذ 

امهة احلامســـة الـــيت ميكـــن أن يقـــدـها التقـــدم يف جمـــال ـنـــع يؤكـــد ــــن جديـــد املســـ
 واألـن الدوليني، الِسلم  االنتاار لصون

إىل اإلعــــــالن املاــــــرتك جلمهوريــــــة كوريــــــا الاــــــعبية الدميقراطيــــــة  وإذ ياــــــري
ومجهوريــة كوريــا باــأن جعــل شــبه اجلزيــرة الكوريــة خاليــة ـــن األســلحة النوويــة، 

ال وتعهداً بعدم حيازة ئي جدير بالثقة وفعَّ الذي يتضمن إنااء نظام تفتيش ـنا
 ـرافق إلعادة التجهيز النووي وإـراء اليورانيوم، 

ـ أنَّ  وإذ يالحظ ا مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية طرف يف املعاهـدة وأ�َّ
ت اتفاقاً   للضمانات حسبما تقضي هذه املعاهدة، كاـًال   أبـر

ـــع األســف يف النتــائج الــيت توصــل إليهــا جملــس حمــافظي  أيضــاً  وقــد نظــر
املــــــــــؤرخ  GOV/2645الوكالــــــــــة الدوليــــــــــة للطاقــــــــــة الذريــــــــــة والــــــــــواردة يف قــــــــــراره 

فادها أنَّ  ١٩٩٣نيسان/أبريل  ١ مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطيـة ال متتثـل  ـو
تــه ـــع الوكالــة، وأن الوكالــة  غــري اللتزاـاتــا مبوجــب اتفــاق الضــمانات الــذي أبـر

قـــادرة علـــى التحقـــق ــــن عـــدم حتويـــل ــــواد نوويـــة يتعـــني خضـــوعها للضـــمانات 
ــــة للطاقــــة الذريــــة  ــــة الدولي مبوجــــب أحكــــام اتفــــاق الضــــمانات املــــربم بــــني الوكال
ـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة إىل أســـلحة نوويـــة أو غريهـــا ــــن األجهـــزة  ومجهوريـــة كوري

 املتفجرة النووية، 

عـــن االحتـــاد  ١٩٩٣نيســـان/أبريل  ١بالبيـــان الصـــادر يف  علمـــاً  حيـــيطإذ و 
الروسي واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الامالية والواليات املتحـدة 
األـريكيـــة، وهـــي األطـــراف املودعـــة للمعاهـــدة، الـــذي ياـــكك فيمـــا إذا كانـــت 

________ 
 ؛ وانظـــــر أيضـــــاً ٤٣، الصـــــفحة S/PV.3212لالطـــــالع علـــــى التصـــــويت، انظـــــر  ١٥

 الفصل الرابع.
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األســـــباب الـــــيت ذكرتـــــا مجهوريـــــة كوريـــــا الاـــــعبية الدميقراطيـــــة لالنســـــحاب ــــــن 
 استثنائية تتصل مبوضوع املعاهدة،  املعاهدة متثل أحداـاً 

بالرســـالة الـــيت ردت فيهــــا مجهوريـــة كوريـــا الاــــعبية  أيضــــاً علمـــاً  حيـــيطإذ و 
ـــــة علـــــى املـــــدير العـــــام للوكالـــــة الدوليـــــة للطاقـــــة الذريـــــة واملؤرخـــــة   ٢٢الدميقراطي

ــــــ ١٩٩٣نيســــــان/أبريل  ا تاــــــجع والــــــيت جــــــاء فيهــــــا، ضــــــمن أـــــــور أخــــــرى، أ�َّ
املـــــــدير العـــــــام علـــــــى عقـــــــد ـاـــــــاورات ــــــــع مجهوريـــــــة كوريـــــــا الاـــــــعبية  وحتـــــــث

مجهوريـة كوريـا  أنَّ أيضـاً  باأن تنفيذ اتفاق الضمانات، وإذ يالحـظ الدميقراطية
الاــــعبية الدميقراطيـــــة أعربـــــت عـــــن اســـــتعدادها للســـــعي إىل حـــــل هـــــذه القضـــــية 

 بالتفاوض، 

ــــــــــ وإذ يرحــــــــــب بــــــــــني ن إـكانيــــــــــات التعــــــــــاون بالــــــــــدالئل األخــــــــــرية لتحسُّ
كوريــــــــــا الاــــــــــعبية الدميقراطيــــــــــة والوكالــــــــــة الدوليــــــــــة للطاقــــــــــة الذريــــــــــة  مجهوريــــــــــة

قيـــــام اتصــــاالت بـــــني مجهوريـــــة كوريــــا الاـــــعبية الدميقراطيـــــة ودول  وباحتمــــاالت
 أعضاء أخرى، 

إىل مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة أن تعيـــد النظـــر يف  يطلـــب - ١
وبالتــــايل أن تعيــــد  ١٩٩٣ارس آذار/ــــ ١٢اإلعـــالن الــــوارد يف الرســـالة املؤرخــــة 

 تأكيد التزاـها مبعاهدة عدم انتاار األسلحة النووية؛ 

ــــــــــب - ٢ ــــــــــة كوريــــــــــا الاــــــــــعبية الدميقراطيــــــــــة أن  أيضــــــــــاً  يطل إىل مجهوري
بالتزاـاتــــا املتعلقــــة بعــــدم انتاــــار األســــلحة النوويــــة مبوجــــب املعاهــــدة وأن  تفــــي
أن الضــــمانات حســــبما التفاقهــــا ـــــع الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة باــــ متتثــــل
شــــــباط/فرباير  ٢٥املــــــؤرخ  GOV/2636قــــــرار جملــــــس حمــــــافظي الوكالــــــة  حــــــدده
 ؛ ١٩٩٣

إىل املـــدير العـــام للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة أن يواصـــل  يطلـــب - ٣
التااور ـع مجهوريـة كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة بـدف إجيـاد حـل للمسـائل الـيت 
هي ـوضع النتائج اليت توصل إليها جملس احملافظني وأن يقـدم إىل جملـس األــن 

 عن جهوده؛ تقريراً  يف الوقت املناسب

ألعضــاء علــى تاــجيع مجهوريــة كوريــا الاــعبية مجيــع الــدول ا حيــث - ٤
 الدميقراطية على االستجابة هلذا القرار وياجعها على تسهيل إجياد حل؛ 

أن يبقــي هــذه املســألة قيــد نظــره وأن ينظــر يف إـكانيــة اختــاذ  يقــرر - ٥
 إجراءات أخرى إذا اقتضى األـر ذلك. 

ــــل فرنســــا إنَّ  ــــراهن جيعــــل وبعــــد التصــــويت، قــــال ممث ـــــن  الوضــــع ال
لبس فيه تصـميمه علـى  الضروري أن يظهر اللس بوضوح وعلى حنو ال

التوصل إىل تسوية ـبكرة. وياهد القرار على هذا التصميم على تسـوية 
بــني مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة  رئيســياً  حالــة ـقلقــة متثــل خالفــاً 

ـة ـنائيـة. وعلـى الـرغم ــن ذلـك  والتمع الدويل قاطبـة، وليسـت جمـرد أـز
الفــرص أيضــاً  نــص القــرار ال يقصــد بــه التهديــد ويأخــذ يف احلســبان فــإنَّ 

املتاحــة للــدخول يف حــوار ـنــائي بــالتوازي ـــع اإلطــار املتعــدد األطــراف. 
ــــــائالً  واختــــــتم املتحــــــد  كلمتــــــه ــــــه  ١٢ـضــــــي ـوعــــــد  إنَّ  ق حزيران/يوني

النهائي، عند بدء نفاذ انسحاب مجهوريـة كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة ــن 
املعاهــدة، لــن يــربئ مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة وســيدفع اللــس، 

ـــــــــى النحـــــــــو املنصـــــــــوص عليـــــــــه يف القـــــــــرار، إىل اســـــــــتخالص مجيـــــــــع  عل
359Fاالستنتاجات الواجبة
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وفـد بلـده ال ياـكك يف حـق الـدول  دة إنَّ وقال ممثل اململكة املتح
يف االنسحاب ـن املعاهدات إن كان هذا االنسحاب يتفق ــع أحكـام 

ــــن ـعاهـــدة عـــدم االنتاـــار  ١٠ــــن املـــادة  ١املعاهـــدة املعنيـــة. والفقـــرة 
تقتضــــي ـــــن أي طــــرف ينســــحب ـــــن املعاهــــدة، ممارســــة ـنــــه لســــيادته 

يف املعاهـــدة وللـــس  الوطنيـــة، أن يـعلـــن ذلـــك جلميـــع األطـــراف األخـــرى
 األـــــن قبــــل ـالـــــة أشــــهر ـــــن ـوعــــده، وأن يضــــم هــــذا اإلعــــالن بيانــــاً 
باألحــدا  االســـتثنائية، املتصـــلة مبوضــوع املعاهـــدة، الـــيت يــرى أ�ـــا تضـــر 
مبصـــاحله العليـــا. ويف هـــذا الصـــدد، أشـــار إىل البيـــان املاـــرتك الصـــادر يف 

وهـــي  -هــدة عــن الــدول الــثال  الوديعــة للمعا ١٩٩٣نيســان/أبريل  ١
الــذي شــككت  -االحتــاد الروســي واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة 

فيـــــه يف ــــــا إذا كانـــــت األســـــباب الـــــيت ذكرتـــــا مجهوريـــــة كوريـــــا الاـــــعبية 
اســتثنائية تتصــل مبوضــوع  الدميقراطيــة لالنســحاب تاــكل بالفعــل أحــداـاً 

360Fاملعاهـــدة

ال تـــزال  مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة إنَّ أيضـــاً  . وقـــال١٧
ــة بلــده أنَّ  ـــن  تتحمــل التزاـاتــا مبوجــب اتفــاق الضــمانات وتــرى حكـو

الضــرورة احلتميــة أن يعــاجل هــذا املوضــوع علــى املســتوى املتعــدد األطــراف 
 هاـــــــاً  هنــــــاك دوراً بــــــأنَّ  باإلضــــــافة إىل املســــــتوى الثنــــــائي. وبينمــــــا نقبــــــل

هنا هو االنضباط على أن ـا نعنيه أيضاً  نا نؤكدلالتصاالت الثنائية، فإنَّ 
املتعـــدد األطـــراف الـــذي حتـــافظ عليـــه املنظمـــات املتعـــددة األطـــراف ـثـــل 

أن متاـــاً  الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. وبالتــايل ـــن الصــحيح واملناســب
يقــوم جملــس األـــن بــدوره يف ـعاجلــة هــذا اجلانــب وأن يبقــي املســألة قيــد 

361Fاتنظره، فقد يلزم النظر يف اختاذ ـزيد ـن اإلجراء

١٨ . 

املاـــكلة بـــني مجهوريـــة   وأعـــرب ممثـــل باكســـتان عـــن رأي ـفـــاده أنَّ 
كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة والوكالـة الدوليــة للطاقـة الذريـة قـد ـأحيلــت إىل 

وفـد بلـده اـتنـع هلـذا  جملس األــن بطريقـة ـفاجئـة إىل حـد ــا. وقـال إنَّ 
دوليــة الســبب عــن التصــويت علــى القــرار الــذي اختــذه حمــافظي الوكالــة ال

ـــان ١٩٩٣نيســـان/أبريل  ١للطاقـــة الذريـــة يف  ـــع ذلـــك فقـــد أيـــد البي ، ـو
والـــذي ياـــجع علـــى  ١٩٩٣نيســـان/أبريل  ٨الـــذي أصـــدره اللـــس يف 

عـن التصـويت أيضـاً  استئناف املااورات بـني الطـرفني. واـتنـع وفـد بلـده
ه يـــرى صـــعوبات يف قبـــول الفقـــرة علــى القـــرار املعـــروض علـــى اللـــس ألنَّـــ

الفقـرة  ــن املنطـوق. فوفـد بلـده يـرى أنَّ  ١ـن الديباجـة والفقـرة السابعة 
السابعة ـن الديباجة غـري ـنسـجمة ــع املـادة العاشـرة ــن ـعاهـدة عـدم 

وعلـــى وجـــه اخلصـــوص عنـــدـا تـقـــرأ ـعطوفـــة علـــى  وروحـــاً  االنتاـــار نصـــاً 
ـن ـنطوق القرار. واملادة العاشرة ـن املعاهدة تعـرتف حبـق أي  ١الفقرة 
ن الدول األطراف يف االنسحاب ـن املعاهدة إذا قررت أن هناك دولة ـ

________ 
١٦ S/PV.3212 ٤٧و  ٤٦، الصفحتان . 
١٧ S/25515 .املرفق ، 
١٨ S/PV.3212 ٥٥إىل  ٥٢، الصفحات . 



 ٥٦٣ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

غـري اعتياديـة تتعلـق مبوضـوع املعاهـدة تـدد ـصـاحلها العليـا. وقـد  أحداـاً 
362Fللدولة الطرف املعنية تـرك هذا القرار كلياً 

١٩. 

 )S/1994/254مذكرة من األمين العام ( -اء ـــب

 )S/1994/322مذكرة من األمين العام (

): بيــــان ـــــن ٣٣٥٧(اجللســــة  ١٩٩٤آذار/ـــــارس  ٣١املــــؤرخ  المقــــرر
 الرئيس 

١٩٩٤363Fآذار/ـــــارس  ٤مبــــذكرة ـؤرخــــة 

أحــــال األـــــني العــــام إىل  ٢٠
ـوجَّهــة ـــن  ١٩٩٤آذار/ ـــارس  ١أعضــاء جملــس األـــن رســالة ـؤرخــة 

املــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة حييــل بــا إضــافة لتقريــر املــدير 
إىل جملس األـن عن تنفيـذ  ١٩٩٣كانون األول/ديسمرب   ٣العام املؤرخ 

ــة مجهوريــة كوريــا  الاــعبية الدميقراطيــة والوكالــة االتفــاق املعقــود بــني حكـو
الدوليــة للطاقــة الذريــة لتطبيــق الضــمانات يف إطــار ـعاهــدة عــدم انتاــار 

يف أعقـــاب بأنَّـــه  األســـلحة النوويـــة. وأفـــاد املـــدير العـــام يف تلـــك اإلضـــافة
بني مجهورية كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة والواليـات ـأجريت  املناقاات اليت

، أوضــحت ســلطات مجهوريــة ١٩٩٣مرب املتحــدة يف كــانون األول/ديســ
ـ ا علـى كوريا الاـعبية الدميقراطيـة للوكالـة يف بدايـة كـانون الثـاين/ ينـاير أ�َّ

اســتعداد لقبــول قيــام الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بــالتفتيش علــى املــواد 
واملناــــآت النوويـــــة املعلـــــن عنهــــا يف هـــــذا البلـــــد، وهــــو ــــــا يلـــــزم لكفالـــــة 

وـعقـــدت، ـنـــذ ذلـــك احلـــني، عـــدة جـــوالت  “.اســـتمرارية الضـــمانات”
ــــا  ــــة الدوليــــة ومجهوريــــة كوري تفصــــيلية ـــــن املناقاــــات العمليــــة بــــني الوكال
الاــعبية الدميقراطيــة باــأن األناــطة املقــرر أن تضــطلع بــا الوكالــة خــالل 
عمليــة التفتــيش القادـــة علــى املــواد واملرافــق النوويــة املعلــن عنهــا يف هــذا 

أشــارت مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة إىل  البلــد. وأـنــاء املناقاــات
يف  جلمهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة “احلالـــة الفريـــدة”وصـــفته بــــ  ــــا

إطار املعاهدة وهي حالة حددت فيها بنفسها أناطة التفتيش الـيت تلـزم 
أـانتهـا وحـدها  الوكالة تـرى أنَّ  بيد أنَّ “. استمرارية الضمانات”لكفالة 

أن تقــرر أناــطة التفتـيش الــيت تلــزم للوفـاء مبتطلباتــا التقنيــة.  هـي الــيت هلـا
اهلــدف ـــن عمليــة التفتــيش القادـــة هــو احلصــول  وأوضــحت الوكالــة أنَّ 

علــى بيانــات كافيــة لتمكــني الوكالــة ـــن التحقــق ـــن عــدم حتويــل وجهــة 
ــــة  ــــذ عملي ــــن عنهــــا ـن ــــة يف املرافــــق الســــبعة املعل اســــتخدام أي ـــــواد نووي

ــة الــيت تســمح هلــا بــالتحقق ــــن التفتــيش الســاب قة، واختــاذ التــدابري الالـز
ـــــــع أنَّ  املناقاـــــــات  عـــــــدم حـــــــدو  عمليـــــــات حتويـــــــل يف املســـــــتقبل. ـو

عـــــــن أي اتفـــــــاق علـــــــى األســـــــاس الرمســـــــي لعمليـــــــة التفتـــــــيش،  تســـــــفر مل
أـعــدت قائمــة ـفصــلة بأناـــطة التفتــيش ومتــت املوافقــة عليهــا. بيـــد  فقــد
ـــة  أناـــطة املـــدير العـــام الحـــظ أنَّ  أنَّ  التفتـــيش الـــيت اتفقـــت عليهـــا الوكال
مجهوريــــة كوريــــا الاــــعبية الدميقراطيــــة تتعلــــق بــــاملرافق النوويــــة الســــبعة  ـــــع

________ 
 . ٦٣و  ٦٢املرجع نفسه، الصفحتان  ١٩
٢٠ S/1994/254 . 

أعلنـــــــت عنهـــــــا مجهوريـــــــة كوريـــــــا وال تفـــــــي باحلاجـــــــة إىل احلصـــــــول  الـــــــيت
ـــــى ـــــ عل ـــــع إضـــــافية كمـــــا أ�َّ ـــــدخول إىل ـواق ـــــات إضـــــافية أو ال ا ال ـعلـو
ــــة للتحقــــق ـــــن  تفــــي يل اســــتكمال اجلــــرد األوَّ باألناــــطة األخــــرى الالـز

للمــواد واملرافــق النوويــة املوجــودة يف هــذا البلــد. وقــد غــادر فريــق التفتــيش 
 ١شــــباط/فرباير حيــــث ـــــن املقــــرر أن يصــــل إىل بيونــــغ يــــانغ يف  ٢٦يف 

 آذار/ـارس. 

١٩٩٤364Fآذار/ــارس  ٢٢ومبذكرة ـؤرخة 

، أحـال األــني العـام إىل ٢١
املــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة آخــر ـــن تقريــراً  أعضــاء جملــس األـــن

عــــن تنفيــــذ االتفــــاق املــــربم بــــني  ١٩٩٤آذار/ـــــارس  ٢١ـؤرخــــاً  الذريــــة
الوكالــة ومجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة لتطبيــق الضــمانات يف إطــار 
ـعاهــــدة عــــدم انتاــــار األســــلحة النوويــــة، وكــــذلك قــــراراً يف هــــذا الاــــأن 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفاد  اعتمده يف اليوم نفسه جملس حمافظي
لالتفــاق الــذي وفقــاً  أناــطة التفتــيش ســارتبــأنَّ  املــدير العــام يف التقريــر

شـباط/فرباير دون  ١٥يف ـأجريـت  مت التوصل إليه خـالل املاـاورات الـيت
أي صـــــعوبة يف مجيـــــع املرافـــــق باســـــتثناء املختـــــرب الكيميـــــائي اإلشـــــعاعي. 

جهـــــــت الفريـــــــق يف املختـــــــرب الكيميـــــــائي ومتحـــــــورت الصـــــــعوبات الـــــــيت وا
اإلشــــعاعي حــــول أناــــطة التفتــــيش املتفــــق عليهــــا والراـيــــة إىل اســــتعادة 
ســحات  ــات عــن طريــق أخــذ عينــات ـو اســتمرارية احلصــول علــى املعلـو

ـــــة  جمهريـــــة. وأشـــــار املـــــدير العـــــام يف هـــــذا الصـــــدد إىل أنَّ  ـفتاـــــي الوكال
باألناـطة الـيت وافقـت عليهـا   القيـاميطلبوا، أـنـاء عمليـة التفتـيش، إالَّ  مل

ـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، وفيمـــا يتعلـــق  مجهوريـــة كوري
باملخترب الكيميائي اإلشعاعي، وافق فريق التفتـيش علـى االستعاضـة عـن 
استخدام سائل كان ميثل ـااكل تقنيـة بالنسـبة جلمهوريـة كوريـا الاـعبية 

تفــي بــالغرض املتفــق عليــه  الدميقراطيــة بأخــذ ـســحات جمهريــة باــرط أن
ـــــــة، خـــــــالل املناقاـــــــات  ــــــــن عمليـــــــة التفتـــــــيش. وقـــــــد أوضـــــــحت الوكال

حتقيـــق أهـــداف  واملراســـالت ــــع مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة، أنَّ 
عمليــة التفتــيش يســتلزم أن تضــطلع الوكالــة جبميــع األناــطة الــيت وافقــت 

ـيســـتخلص ــــن  عليهـــا مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة وال ميكـــن أن
مجهوريــــة كوريــــا جتاهلــــت التزاـاتــــا فيمــــا يتعلــــق بــــبعض  ذلــــك ســــوى أنَّ 

النقاط احملورية بالنسبة لقدرة الوكالة على الكاف عن أي حتويل لوجهة 
اســتخدام املــواد النوويــة. ونتيجــة للقيــود املفروضــة علــى أناــطة التفتــيش 

تفاق الذي مت التوصل ذ االر على فريق التفتيش التابع للوكالة أن ينفِّ تعذَّ 
شباط/فرباير بـني مجهوريـة كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة والوكالـة  ١٥إليه يف 

الدولية باأن املخترب الكيميائي اإلشعاعي. وال تستطيع الوكالة، يف ظل 
ــات باــأن  عــدم االضــطالع باألناــطة املطلوبــة، حتقيــق اســتمرارية املعلـو

يـة التفتـيش السـابقة يف شـباط/فرباير احلالة التاغيلية هلـذا املرفـق ـنـذ عمل
ـــــه إنَّ ١٩٩٣ ـــــره بقول ـــــة يتعـــــذر عليهـــــا  . واختـــــتم املـــــدير العـــــام تقري الوكال
أي ـأجريــــــــت  ختلــــــــص إىل اســــــــتنتاجات باــــــــأن ـــــــــا إذا كانــــــــت قــــــــد أن

هــــــة اســــــتخدام املــــــواد النوويــــــة أو أي عمليــــــة إعــــــادة حتويــــــل لوجْ  عمليــــــة
________ 

٢١ S/1994/322 . 
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أي عمليات أخرى يف املخترب الكيميائي اإلشعاعي ـنذ ذلك  أو ـعاجلة
 احلني. 

واســتنتج جملـــس حمـــافظي الوكالـــة، بـــني مجلـــة أــــور، يف القـــرار الـــذي 
مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة تواصــل  آذار/ـــارس أنَّ  ٢١اختــذه يف 

عـــدم اـتثاهلـــا التفـــاق الضـــمانات الـــذي عقدتـــه، وأ�ـــا قـــد فاقمـــت هـــذا 
م مساحهـــــــا ملفتاـــــــي الوكالـــــــة بالقيـــــــام بأناـــــــطة التفتـــــــيش الوضـــــــع بعـــــــد
 الوكالـــــة بالتـــــايل ــــــا زالـــــت ال تســـــتطيع التحقـــــق ــــــن أنَّ  وأنَّ  الضـــــرورية،
النوويـــــة الـــــيت يقضـــــي اتفــــاق الضـــــمانات بإخضـــــاعها للضـــــمانات  املــــواد
هة اسـتخداـها لصـنع أسـلحة نوويـة أو أجهـزة ـتفجـرة نوويـة حتوَّل وجْ  مل

 أخرى.
، أدرا ١٩٩٤آذار/ــــــارس  ٣١، املعقـــــودة يف ٣٣٥٧ويف اجللســـــة 

 ٢٢و  ٤جملس األـن يف جدول أعمالـه ــذكريت األــني العـام املـؤرختني 
بنـــاًء  ، ودعـــا اللـــس ممثلـــي اليابـــان ومجهوريـــة كوريـــا،١٩٩٤آذار/ــــارس 

طلبهمـــا، إىل املاـــاركة يف املناقاـــة بـــدون أن يكـــون هلمـــا احلـــق يف علـــى 
ـــــ نســـــا) انتبـــــاه أعضـــــاء اللـــــس إىل عـــــدة ه الـــــرئيس (فر التصـــــويت. مث وجَّ

ائق 365Fـو

٢٢ . 
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صـدر عــن  أحـال ممثـل مجهوريـة كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة بيانـاً  ٢٣
النــــاطق باســــم اإلدارة العاـــــة للطاقــــة الذريــــة يف مجهوريــــة كوريــــا الاــــعبية 

اهلــدف ـــن  وجــاء يف البيــان أنَّ  .١٩٩٤آذار/ـــارس  ١٨الدميقراطيــة يف 
هــــــو احملافظــــــة علــــــى اســــــتمرارية الضــــــمانات، حســــــب  التفتــــــيش حصــــــراً 

للوضع الفريد جلمهورية كوريا الاعبية الدميقراطيـة بسـبب نظراً  االقتضاء،
تعليقها املؤقت النسحابا املعلن عنه ـن ـعاهدة عـدم انتاـار األسـلحة 

ة للطاقة الذريـة، خـالل املاـاورات النووية. وقد قبلت أـانة الوكالة الدولي
، أن يكـــون التفتــــيش ١٩٩٤شـــباط/فرباير  ١٥يف ـأجريـــت  الثنائيـــة الـــيت

للمحافظـــــة علـــــى اســـــتمرارية الضـــــمانات، ضـــــرورياً  املتفـــــق عليـــــه تفتياـــــاً 
ل الطرفــان إىل اتفــاق باــأن نطــاق عمليــات التفتــيش هــذه. وأـنــاء وتوصَّــ

الوكالــة وفريــق التفتــيش ـــن جانــب عــت أـانــة القيــام بعمليــة التفتــيش، ادَّ 
اً  هذا التفتيش ليس تفتيااً  واحد أنَّ  لتوفري استمرارية الضمانات بل  الـز

ــــــــة  ــــــــدـت األـان لــــــــزم مبوجــــــــب اتفــــــــاق الضــــــــمانات. وق ــ ــــــــيش  هــــــــو تفت
التفتـــــــيش طلبـــــــات غـــــــري ـعقولـــــــة ال صـــــــلة هلـــــــا بـــــــدف وطـــــــابع  وفريـــــــق
وويـــــة، التفتـــــيش الراـيـــــة إىل التحقـــــق ــــــن عـــــدم وجـــــود أناـــــطة ن عمليـــــة
لالتفـــــاق الـــــذي مت التوصـــــل إليـــــه خـــــالل املاـــــاورات.  انتهاكـــــاً  وتاـــــكل

________ 
هتــــان إىل ـوجَّ  ١٩٩٤آذار/ـــــارس  ٢٩شــــباط/فرباير و  ٢١رســــالتان ـؤرختــــان  ٢٢

)؛ S/1994/358و  S/1994/204الدميقراطيـة ( األـني العام ــن ممثـل مجهوريـة كوريـا الاـعبية
هة إىل رئيس جملـس األــن ـوجَّ  ١٩٩٤آذار/ـارس  ٢٥و  ٢٤و  ٢٢و  ٢١ورسائل ـؤرخة 

ــــــــــــا الاــــــــــــعبية الدميقراطيــــــــــــة ( ــــــــــــل مجهوريــــــــــــة كوري  S/1994/327و  S/1994/319ـــــــــــــن ممث
هـــــة إىل ـوجَّ  ١٩٩٤آذار/ــــــارس  ٢٤)، ورســـــالة ـؤرخـــــة S/1994/344 و S/1994/337 و
 ). S/1994/340ني العام ـن ممثل االحتاد الروسي (األـ

٢٣ S/1994/319 . 

األناـــــطة الـــــيت قـــــام بـــــا فريـــــق التفتـــــيش التـــــابع للوكالـــــة كانـــــت   أنَّ  علــــى
هــــــة ـــــــن عــــــدم حتويــــــل وجْ متاـــــــاً  الوكالــــــة ـــــــن التحقــــــق لتمكــــــني كافيــــــة

ــــــــــــا  املــــــــــــواد اســــــــــــتخدام ــــــــــــة كوري ــــــــــــة جبمهوري ــــــــــــة يف املرافــــــــــــق النووي النووي
ـــــــــالا وتضــــــــمن كــــــــذلك بصــــــــورة قاطعــــــــة اســــــــتمرارية  ةـــــــــــدميقراطيال عبيةـــ

 الضمانات. 
ـــــــــيس  ١٩٩٤آذار ــــــــــارس  ٢٥وبرســـــــــالة ـؤرخـــــــــة  ـوجَّهـــــــــة إىل رئ
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آخــر ـــن  ، أحــال ممثــل مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة بيانــاً ٢٤
 ٢٤ـؤرخـــــــاً  املتحــــــد  باســـــــم اإلدارة العاـــــــة للطاقـــــــة الذريــــــة يف بلـــــــده

البيــــان النتــــائج الــــيت توصــــل إليهــــا جملــــس . ويــــرفض ١٩٩٤آذار/ـــــارس 
حمــافظي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، املعــرب عنهــا يف قــراره املتخــذ يف 

مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة ليســـت  آذار/ــــارس، ويعلـــن أنَّ  ٢١
ــــة علـــــى اإلطـــــالق بقبـــــول عمليـــــات التفتـــــيش الروتينيـــــة واملخصصـــــة  ـلـز

بب تعليقهــــــا املؤقــــــت إلنفــــــاذ مبوجــــــب اتفــــــاق الضــــــمانات، وذلــــــك بســــــ
 انسحابا ـن املعاهدة. 
فيمـا ـأجريـت  لـه، يف أعقـاب ـاـاوراتقـد أـذن  همث أعلن الرئيس أنَّ 
368Fيديل بالبيان التايل نيابة عن اللسبأنَّ  بني أعضاء اللس،

٢٥:  
نيســـان/أبريل  ٨ياـــري جملـــس األــــن إىل البيـــان الـــذي أدىل بـــه رئيســـه يف 

 لصلة. وإىل قراره ذي ا ١٩٩٣

ويؤكـد اللــس ـــن جديــد األمهيــة احلامســة الــيت تتســم بــا ضــمانات الوكالــة 
الدولية للطاقة الذريـة بالنسـبة إىل تنفيـذ ـعاهـدة عـدم انتاـار األسـلحة النوويـة، 

الِســـلم  يف جمـــال عـــدم االنتاـــار يف صـــوناحملـــَرز  واملســـامهة الـــيت حيققهـــا التقـــدم
 واألـن الدوليني. 

ويالحظ اللس ـع بالغ التقدير جهود املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
ــــة وجهــــود الوكالــــة يف ســــبيل تنفيــــذ اتفــــاق الضــــمانات املــــربم بــــني الوكالــــة  الذري

 ومجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية. 

ويؤكـــد اللـــس ــــن جديـــد أمهيـــة اإلعـــالن املاـــرتك الصـــادر عـــن مجهوريـــة  
قراطيـــة ومجهوريـــة كوريـــا باـــأن اعتبـــار شـــبه اجلزيـــرة الكوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدمي

ـنطقــة ال نوويــة، وقيــام طــريف ذلــك اإلعــالن بتنــاول املســألة النوويــة يف حوارمهــا 
 املتواصل. 

ويرحـــــب اللـــــس بالبيـــــان املاـــــرتك جلمهوريـــــة كوريـــــا الاـــــعبية الدميقراطيـــــة 
ــــة الصــــادر يف  ــــات املتحــــدة األـريكي ــــه ١١والوالي ، والــــذي ١٩٩٣ حزيران/يوني

تضــــمَّن قــــرار مجهوريــــة كوريــــا الاــــعبية الدميقراطيــــة بوقــــف تنفيــــذ انســــحابا ـــــن 
املعاهدة، والتفاهم الذي مت التوصل إليه بـني مجهوريـة كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة 

علــى ذلــك احملــَرز  ، والتقــدم١٩٩٣والواليــات املتحــدة يف جنيــف يف متوز/يوليــه 
 األساس. 

________ 
٢٤ S/1994/344 . 
٢٥ S/PRST/1994/13 . 
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باالتفاقني اللذين مت التوصل إليهمـا يف شـباط/فرباير  أيضاً  ويرحب اللس
بـــني الوكالـــة ومجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة، وبـــني مجهوريـــة كوريـــا  ١٩٩٤

 الاعبية الدميقراطية والواليات املتحدة. 
 مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية قد قبلـت، ــنبأنَّ  علماً  وحييط اللس

بوقـف  لة بالتفتيش يف ـواقعها املعلنة السبعة، بعـد قرارهـاحيث املبدأ، قيام الوكا
الصـادر عــن  ، وبعـد البيــان١٩٩٣حزيران/يونيــه  ١١انسـحابا ـــن املعاهـدة يف 

 اإلدارة العاـة للطاقة الذرية يف مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية. 
ج مبا خلص إليه جملـس حمـافظي الوكالـة ــن نتـائأيضاً علماً  وحييط اللس

 باــــأن ـســــألة االـتثــــال وبتقريــــر املــــدير العــــام للوكالــــة املقــــدم إىل جملــــس األـــــن
هلـــذا  ، ويعـــرب عـــن قلقـــه لعـــدم قـــدرة الوكالـــة،١٩٩٤آذار/ــــارس  ٢١واملـــؤرخ 

ووية أو ــــــالن الســبب، علــى التوصــل إىل نتــائج باــأن حــدو  أي حتويــل للمــواد
 دـه. ــع ات أخرى ـنــــة عمليـــام بأيــــاجلة هلا أو القيـــإعادة ـع

ويطلــب اللــس ـــن مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة الســماح ملفتاــي 
 الوكالة بإجنـاز أناـطة التفتـيش املتفـق عليهـا بـني الوكالـة ومجهوريـة كوريـا الاـعبية

، بوصـــف ذلــــك خطـــوة باجتـــاه الوفــــاء ١٩٩٤شـــباط/فرباير  ١٥الدميقراطيـــة يف 
الاــعبية  مانات املــربم بــني الوكالــة ومجهوريــة كوريــابالتزاـاتــا مبوجــب اتفــاق الضــ

 اللتزاـاتا املتعلقة بعدم االنتاار مبوجب املعاهدة.  الدميقراطية وتنفيذاً 
عـــن  إضـــافياً تقريـــراً  ويـــدعو اللـــس املـــدير العـــام للوكالـــة إىل أن يقـــدم إليـــه

 ـســــــألة إجنــــــاز أناــــــطة التفتــــــيش املتفــــــق عليهــــــا بــــــني الوكالــــــة ومجهوريــــــة كوريــــــا
، وذلـــك يف املوعـــد املقـــرر أن ١٩٩٤شـــباط/فرباير  ١٥الدميقراطيـــة يف  الاـــعبية

ـــة للمحافظـــةتقريـــراً  يقـــدم فيـــه املـــدير العـــام  عـــن ـتابعـــة عمليـــات التفتـــيش الالـز
علـــــى اســـــتمرارية الضـــــمانات وللتحقـــــق ــــــن عـــــدم حتويـــــل املـــــواد النوويـــــة املقـــــرر 

 ير العام إىل اللس. إخضاعها للضمانات، على النحو املبني يف تقرير املد
ويطلـــب اللـــس ــــن مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة ومجهوريـــة كوريـــا 
استئناف املناقاات الراـية إىل تنفيذ اإلعالن املارتك باأن اعتبـار شـبه اجلزيـرة 

 الكورية ـنطقة ال نووية. 
ويناشــــد اللــــس الــــدول األعضــــاء املاــــرتكة يف حــــوار ـــــع مجهوريــــة كوريــــا 

لالتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه وفقـاً  الاعبية الدميقراطية أن تواصـل ذلـك احلـوار
 .  ١٩٩٤شباط/فرباير  ٢٥يف 

ويقرر اللس أن يبقي املسألة قيـد نظـره الناـط، وأن يواصـل النظـر فيهـا، 
إذا لــزم األـــر، بغيــة تنفيــذ اتفــاق الضـــمانات املــربم بــني الوكالــة ومجهوريــة كوريـــا 

  تاـاً.تنفيذاً  اطيةالاعبية الدميقر 
 ٢٧مــــذكرة مــــن األمــــين العــــام يحيــــل بهــــا رســــالة مؤرخــــة  -جيم 

موجَّهـــة إلـــى األمـــين العـــام مـــن المـــدير  ١٩٩٤أيار/مـــايو 
 العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

): بيــــــان ـــــــن ٣٣٨٣(اجللســــــة  ١٩٩٤أيار/ـــــــايو  ٣٠املـــــؤرخ  المقــــــرر
 الرئيس

(١٩٩٤أيار/ـــايو  ٢٧مبــذكرة ـؤرخــة 
369F

أحــال األـــني العــام إىل ، )٢٦
اللس رسالة وردت يف اليوم نفسه ـن املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 

أيار/ـــايو الــيت كـــان قــد أفــاد فيهـــا، يف  ١٩الذريــة، بعــد رســالته املؤرخـــة 
________ 

٢٦ S/1994/631 . 

مجلـة أـــور، عــن قيـام مجهوريــة كوريــا الاـعبية الدميقراطيــة، رغــم ـطالبــات 
املتصــلة بإعــادة تزويــد ـفاعلهــا النــووي الوكالــة بــالنقيض، ببــدء العمليــات 

ـيغاواط بالوقود دون إتاحة القيام بأناطة الضمانات  ٥الذي تبلغ قوته 
املطلوبـــــة وقـــــت إعـــــادة التزويـــــد بـــــالوقود. وذكـــــر املـــــدير العـــــام أنـــــه بـــــرغم 

ـــع ـســؤويل مجهوريــة كوريــا الاــعبية ـأجريــت  املناقاــات املستفيضــة الــيت
أيار/ـايو، يف بيونـغ يـانغ، مل يـتم  ٢٧إىل  ٢٥الدميقراطية، يف الفرتة ـن 

يف تنفيـذ تـدابري الضـمانات  دـاً التوصل إىل اتفـاق باـأن كيفيـة املضـي قــ
ــة. وأكــدت مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة ـــن جديــد أن هلــا  الالـز

ــــــة بالتنفيـــــــذ الكاـــــــل اللتزاــــــــات اتفـــــــاق  فريـــــــداً  وضــــــعاً  وأ�ــــــا غـــــــري ـلـز
الضــــــــــمانات. ويف الوقــــــــــت نفســــــــــه، ذكــــــــــر فريــــــــــق الوكالــــــــــة أن عمليــــــــــة 

. وأوضــــح املــــدير الوقــــود يف املفاعــــل جتــــري مبعــــدل ســــريع جــــداً  تصــــريف
يف هــــــذا الصــــــدد، أن عمليــــــة التصــــــريف لــــــو اســــــتمرت بــــــنفس  العــــــام،
ــــــة النتقــــــاء وعــــــزل وتــــــأـني املعــــــدل، ــــــإن فرصــــــة الوكال ــــــود ف  قضــــــبان الوق
ملعــــايري الوكالــــة ســـــتفقد وفقــــاً  قياســــات عليهــــا يف وقــــت الحــــق إلجــــراء
أيــــام. وإذا كــــان ذلــــك هــــو احلــــال، لــــن تكــــون الوكالــــة يف وضــــع  خــــالل
هلا بالتحقق ـن أن مجيع املواد النووية املوجودة يف مجهوريـة كوريـا  يسمح

لة الاـــــــعبية الدميقراطيـــــــة اخلاضـــــــعة للضـــــــمانات هـــــــي يف الواقـــــــع ـاـــــــمو 
 بالضمانات. 

، أدرا ١٩٩٤أيار/ـــــــــايو  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٣٣٨٣ويف اجللســــــــة 
أيار/ـايو  ٢٧جملس األـن يف جدول أعماله ـذكرة األـني العام املؤرخة 

طلبهمـا، بنـاًء علـى  . ودعا اللس ممثلي اليابـان ومجهوريـة كوريـا،١٩٩٤
ه يت. ووجَّـإىل املاـاركة يف املناقاـة بـدون أن يكـون هلمـا احلـق يف التصـو 

ائق 370Fالرئيس (نيجرييا) انتباه أعضاء اللس إىل عدة ـو

. وبرسالة ـؤرخة ٢٧
١٩٩٤371Fأيار/ـــايو  ٥

، أحــال ممثــل مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة ٢٨
ردود املتحـــد  باســـم وزارة خارجيـــة مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة 

ة الكوريــــة. وذكــــر علــــى األســــئلة الــــيت وجهتهــــا إليــــه وكالــــة األنبــــاء املركزيــــ
أـانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتقدم بطلب غري ـعقول  املتحد  أنَّ 

يتمثــل يف اختيــار وحفــظ وقيــاس بعــض الوقــود وقــت عمليــة االستعاضــة 
ه ال ميكـــن الســـماح بالقيـــاس االنتقـــائي عـــن قضـــبان الوقـــود. وأضـــاف أنَّـــ

خمصصـــة وهـــو ذلـــك يعـــين إجـــراء تفتياـــات دوريـــة و  لقضـــبان الوقـــود ألنَّ 
ـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة  جتـــاهالً ياـــكِّل  ــــا للوضـــع الفريـــد جلمهوريـــة كوري

عقب التعليق املؤقت لتنفيذ انسحابا املعلن ـن ـعاهدة عدم االنتاار. 
مجهورية كوريا ستضع مجيـع الوقـود املسـتعاض عنـه حتـت  وقال كذلك إنَّ 

ـراقبــة وإشــراف الوكالــة الدوليــة للطاقـــة الذريــة وستســمح بقياســه عنـــدـا 
________ 

هـة إىل ـوجَّ  ١٩٩٤أيار/ــايو  ١٩ـذكرة ـن األـني العام حييل با رسالة ـؤرخـة  ٢٧
ــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة ( )؛ ورســــالتان S/1994/601األـــــني العــــام ـــــن املــــدير العــــام للوكال

هتـــان إىل رئـــيس جملـــس األــــن ــــن ـوجَّ  ١٩٩٤أيار/ــــايو  ٥نيســـان/ أبريـــل و  ٢٨ـؤرختـــان 
)؛ ورســـالة ـؤرخـــة S/1994/540 و S/1994/513ممثـــل مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة (

هــــة إىل رئــــيس جملــــس األـــــن ـــــن ممثــــل مجهوريــــة كوريــــا الاــــعبية ـوجَّ  ١٩٩٤أيار/ـــــايو  ٣٠
 ). S/1994/634الدميقراطية (

٢٨ S/1994/540 . 
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ــــة بــــني  ــــل املســــألة النوويــــة يف إطــــار اتفــــاق شــــاـل يف احملادـــــات املقبل ـحت
 مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية والواليات املتحدة. 

372Fلتايل نيابة عن اللسمث أدىل الرئيس بالبيان ا

٢٩:  
نيسـان/أبريل  ٨ياري جملس األـن إىل البيانني اللذين أدىل بما رئيسه يف 

 وإىل قراره ذي الصلة.  ١٩٩٤آذار/ ـارس  ٣١ و ١٩٩٣
مجهوريـــة كوريـــا الاــــعبية الدميقراطيـــة قـــد مسحــــت  وقـــد الحـــظ اللــــس أنَّ 

ملفتاــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بإجنــاز أناــطة التفتــيش املتفــق عليهــا بــني 
شــــــــــــــباط/فرباير  ١٥الوكالــــــــــــــة ومجهوريــــــــــــــة كوريــــــــــــــا الاــــــــــــــعبية الدميقراطيــــــــــــــة يف 

بوصـــــــف ذلــــــــك خطــــــــوة باجتــــــــاه الوفــــــــاء بالتزاـاتــــــــا مبوجــــــــب اتفــــــــاق  ،١٩٩٤
ــــــــــة كوريــــــــــا الاــــــــــعبية الدميقراطيــــــــــة  املــــــــــربم بــــــــــني الضــــــــــمانات ــــــــــة ومجهوري الوكال

اللتزاـاتا املتعلقة بعدم االنتاار مبوجب ـعاهدة عدم انتاـار األسـلحة  وتنفيذاً 
 النووية. 

ويؤكـد اللــس ـــن جديــد األمهيــة احلامســة الــيت تتســم بــا ضــمانات الوكالــة 
يف جمــال عــدم َرز احملــ بالنســبة إىل تنفيــذ املعاهــدة، واملســامهة الــيت حيققهــا التقــدم

 واألـن الدوليني. الِسلم  االنتاار يف صون

هـــة إىل األــــني العـــام ــــن املـــدير العـــام وقـــد نظـــر اللـــس يف الرســـالة املوجَّ 
، وهـــو ياــعر ببـــالغ القلـــق إزاء اســـتنتاا ١٩٩٤أيار/ــــايو  ٢٧للوكالــة واملؤرخـــة 

ـيغاواطـــات ال تـــزال  ٥الوكالـــة أن عمليـــة التصـــريف باملفاعـــل الـــذي تبلـــغ قوتـــه 
تســـري بـــنفس الســـرعة، ممـــا قـــد يعـــين ضـــياع الفرصـــة املتاحـــة للوكالـــة فيمـــا يتعلـــق 
 بانتقـــاء وعـــزل وتـــأـني قضـــبان الوقـــود إلجـــراء قياســـات عليهـــا يف وقـــت الحـــق،

 ملعايري الوكالة، خالل أيام. وفقاً 

لـــذا فـــإن اللـــس حيـــث مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة بقـــوة علـــى أن 
يف عمليـات التصـريف باملفاعـل الـذي تبلـغ قوتـه  دـاً س جهودهـا للمضـي قــتكرِّ 
وفقـــــاً  ـيغاواطـــــات علـــــى حنـــــو يصـــــون اإلـكانيـــــة التقنيـــــة لقياســـــات الوقـــــود، ٥

 الشرتاطات الوكالة يف هذا الصدد. 

ويــــدعو اللــــس إىل إجــــراء ـاــــاورات فوريــــة بــــني الوكالــــة ومجهوريــــة كوريــــا 
ة. الاعبية الدميقراطية باأن الت  دابري التقنية الالـز

ويطلــب اللــس إىل املــدير العــام للوكالــة أن يبقــي علــى ـفتاــي الوكالــة يف 
مجهوريـــة كوريـــا الاـــعبية الدميقراطيـــة لرصـــد األناـــطة باملفاعـــل الـــذي تبلـــغ قوتـــه 

 ـيغاواطات.  ٥

ويقـرر اللــس أن يبقــي هـذه املســألة قيــد نظـره الناــط، وأن يواصــل النظــر 
ألـــر، بغيــة تنفيــذ اتفــاق الضــمانات املــربم بــني الوكالــة ومجهوريــة  فيهــا، إذا لــزم ا

  تاـاً.تنفيذاً  كوريا الاعبية الدميقراطية
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تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  ٢١إلطــــــار المتفــــــق عليــــــه فــــــي ا -دال 
بـــــين الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة وجمهوريـــــة   ١٩٩٤

 كوريا الشعبية الديمقراطية 

): بيـان ٣٤٥١(اجللسـة  ١٩٩٤تاـرين الثـاين/نوفمرب  ٤املـؤرخ  ررــــالمق
 ـن الرئيس 
، ١٩٩٤تاــرين الثــاين/ نــوفمرب  ٤، املعقــودة يف ٣٤٥١يف اجللســة 

أدرا جملــــس األـــــن هــــذا البنــــد يف جــــدول أعمالــــه. وبعــــد إقــــرار جــــدول 
طلبهمـا، بنـاًء علـى  األعمال، دعا اللـس ممثلـي اليابـان ومجهوريـة كوريـا،

 إىل املااركة يف املناقاة بدون أن يكون هلما احلق يف التصويت. 
مث أدلـــــت الرئيســـــة (الواليـــــات املتحـــــدة) بالبيـــــان التـــــايل نيابـــــة عـــــن 
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٣٠:  
نيســــان/أبريل  ٨يــــذكِّر جملــــس األـــــن بالبيانــــات الــــيت أدىل بــــا رئيســــه يف 

وبقـــــــــــراره ذي  ١٩٩٤أيار/ـــــــــــايو  ٣٠ و ١٩٩٤آذار/ـــــــــــارس  ٣١و  ١٩٩٣
 الصلة. 

ويؤكـد اللــس ـــن جديــد األمهيــة احلامســة الــيت تتســم بــا ضــمانات الوكالــة 
الدولية للطاقة الذريـة بالنسـبة إىل تنفيـذ ـعاهـدة عـدم انتاـار األسـلحة النوويـة، 

الِســـلم  يف جمـــال عـــدم االنتاـــار يف صـــوناحملـــَرز  واملســـامهة الـــيت حيققهـــا التقـــدم
 دوليني.واألـن ال

تاــــرين  ٢١ويالحــــظ اللــــس ـــــع االرتيــــاح اإلطــــار املتفــــق عليــــه املــــؤرخ 
بــني الواليـات املتحــدة األـريكيـة ومجهوريــة كوريـا الاــعبية  ١٩٩٤األول/أكتـوبر 

الدميقراطية، باعتباره خطوة إجيابية يف اجتاه جعل شبه اجلزيرة الكورية خالية ــن 
 املنطقة. واألـن يف الِسلم  األسلحة النووية وصون

ويالحظ اللس أن طريف اإلطار املتفق عليه قررا: (أ) التعاون على إبدال 
ـرافــق املفـــاعالت الـــيت تســتخدم الغرافيـــت واملرافـــق املرتبطــة بـــا جبمهوريـــة كوريـــا 
الاــعبية الدميقراطيــة، مبناــآت للطاقــة ذات ـفــاعالت تســتخدم املــاء اخلفيــف؛ 

(ا) العمـل  قـات السياسـية واالقتصـادية؛(ب) االنتقال حنـو التطبيـع التـام للعال
واألــــن يف شـــبه اجلزيـــرة الكوريـــة وهـــي خاليـــة ــــن الِســـلم  ــــن أجـــل إشـــاعة ـعـــاً 

علــــى تعزيـــز النظــــام الـــدويل لعــــدم االنتاــــار  األســـلحة النوويــــة؛ (د) العمـــل ـعــــاً 
 النووي. 

بقـرار مجهوريـة كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة، املعلـن عنــه علمـاً  وحيـيط اللـس
يف املعاهدة. كما يالحـظ اللـس قـرار  من اإلطار املتفق عليه، أن تبقى طرفاً ض

متتثل على الوجه األكمل لالتفاق اخلاص  مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية أنَّ 
 بالضمانات املربم بينها وبني الوكالة، وذلك يف إطار املعاهدة.

ـاً ويادِّد  ، ويتطلـع إىل ونافـذاً  اللس على أن اتفاق الضـمانات يظـل ـلـز
أن تتصــــرف مجهوريــــة كوريــــا الاــــعبية الدميقراطيــــة مبوجبــــه. ويطلــــب اللــــس إىل 
الوكالـــة أن تتخـــذ مجيـــع اخلطـــوات الـــيت تراهـــا ضـــرورية وأن تقـــوم، بعـــد أن جتـــري 

________ 
٣٠ S/PRST/1994/64 . 



 ٥٦٧ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

ـاــــاورات ـــــع مجهوريــــة كوريــــا الاــــعبية الدميقراطيــــة حــــول التحقــــق ـــــن صــــحة 
كوريـــا الاــعبية الدميقراطيـــة باــأن مجيـــع املـــواد يل جلمهوريــة  واكتمــال التقريـــر األوَّ 

النوويـة املوجـودة لـديها، بـالتحقق ــن اـتثـال مجهوريـة كوريـا الاـعبية الدميقراطيـة 
 التفاق الضمانات.  تاـاً  اـتثاالً 

ويالحــــظ اللــــس ـــــع املوافقــــة قــــرار مجهوريــــة كوريــــا الاــــعبية الدميقراطيــــة، 
جتميــد ـرافـــق ـفاعالتــا الـــيت تســـتخدم املعلــن عنـــه ضــمن اإلطـــار املتفــق عليـــه، 
يتجـاوز ــا تقضـي بـه  طوعيـاً  تدبرياً ياكِّل  الغرافيت واملرافق املرتبطة با، والذي

 املعاهدة واتفاق الضمانات. 

ـــن املـدير العــام للوكالــة شــفوياً  تقريـراً  ويالحـظ اللــس كـذلك، وقــد تلقــى
بــا الوكالــة فيمــا يتصــل الدوليــة للطاقــة الذريــة، أن أناــطة الرصــد الــيت تضــطلع 

بذا التدبري الطوعي تـدخل يف نطـاق أناـطة التحقـق الـيت يضـطلع بـا يف إطـار 
 اتفاق الضمانات. 

ه يلـــزم ويطلـــب اللـــس إىل الوكالـــة أن تتخـــذ مجيـــع اخلطـــوات الـــيت تـــرى أنَّـــ
 على اإلطار املتفق عليه لرصد التجميد.  اختاذها ترتيباً 

أن تســـتمر يف إفادتـــه عـــن تنفيـــذ اتفـــاق ضـــاً أي ويطلـــب اللـــس إىل الوكالـــة
هلــذا االتفــاق، متاـــاً  الضــمانات إىل أن متتثــل مجهوريــة كوريــا الاــعبية الدميقراطيــة

 عن أناطتها املتصلة برصد جتميد املرافق احملددة. تقريراً  وأن تقدم إليه
أمهيــــــة اإلعــــــالن املاــــــرتك الصــــــادر عــــــن مجهوريــــــة  جمــــــدداً  ويؤكــــــد اللــــــس

الاـــعبية الدميقراطيـــة ومجهوريـــة كوريـــا باـــأن اعتبـــار شـــبه اجلزيـــرة الكوريـــة  كوريـــا
نووية، ويرحب بقرار مجهورية كوريا الاعبية الدميقراطية اختاذ خطوات  ـنطقة ال

يف حــوار ـــع مجهوريــة كوريــا،  لتنفيــذ ذلــك اإلعــالن بصــورة ـنتظمــة، والــدخول
خ ياـــجع علـــى ذلـــك اإلطـــار املتفـــق عليـــه سيســـاعد علـــى تيئـــة ـنـــا  نَّ حيـــث إ
 احلوار. 

 يقرر اللس أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.




